NESOUHLAS s novou vizuální identitou PID představenou náměstkem Adamem
Scheinherrem a schválenou Radou hlavního města Prahy v srpnu 2020

Představený návrh vzešlý z neveřejné soutěže Magistrátu hl. města Prahy vyzvaných grafických designérů (bohužel nikoliv
průmyslových designérů či architektů) uplatňuje zcela nové řešení barevnosti vozidel používaných u jednotlivých dopravců v rámci
systému Pražské integrované dopravy, zejména vozidel Dopravního podniku hl. města Prahy (soupravy metra, tramvaje, autobusy a
trolejbusy), dále železničních vozidel Českých drah (příměstské vlaky) a vozidel dalších dopravců. Toto předkládané řešení svým
grafickým pojetím barevného členění vozidel zcela popírá dosavadní tradici, která byla založena už počátkem 20. století ( od roku
1905), byla v průběhu různých časových etap rozvíjena, částečně pod vlivem vývoje vizuálních stylů a nových technologií na vozidlech
modifikována, avšak vždy dodržovala kontinuitu jedinečného vizuálního stylu symbolicky se odkazujícího na barevnou kombinaci vlajky
hlavního města Prahy. Tento styl je charakteristický kombinací vždy horizontálních prvků, logicky navazujících na vodorovné linie
dominantních ploch karoserií vozidel – okenního pásu, střechy a obrysu vozů, vždy v kombinaci červeného horizontálního pruhu ve
spodní části vozidel v kombinaci s bílou barvou (nebo krémovou či stříbrnou) na převažujících částech karoserie, opět ve formě
horizontálních ploch, s doplňky ve zlaté barvě (v minulosti) a žluté barvě (v současnosti).

Tato tradice vizuálního stylu zatím nebyla přerušena žádnou dosavadní epochou společenského vývoje. Je chápána jako
nezpochybnitelná kulturní hodnota, spoluvytvářející jedinečnou identitu Prahy. Až nyní byla tato tradice cíleně popřena předkládanou
schválenou koncepcí nové vizuální identity v rámci Pražské integrované dopravy (PID).
Žádáme, aby byl zachován dosavadní vizuální styl barevnosti všech vozidel v současnosti provozovaných i v budoucnosti
pořizovaných, respektující vzájemnou provázanost dlouhodobé pražské tradice s tvarovými a prostorovými znaky jednotlivých
vozidel. Odmítáme předkládanou a dosud Radou hl. města Prahy schválenou novou vizuální identitu PID aplikovanou na barevnost
vozidel PID.
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Velice si vážíme Vaší podpory a pro splnění tohoto formálního požadavku bychom potřebovali (fyzicky) podepsat přiložený podpisový
arch, který

-

si osobně vyzvedneme/předáme na Vámi sdělené adrese v Praze v konkrétní datum /čas (prosím info mailem),
zanecháte v zalepené obálce na recepci Fakulty architektury, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 na jméno Leona Němečková,
zanecháte v zalepené obálce na recepci Ing. Richard Němeček, NTT Czech republic s.r.o., Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4-Krč,
zašlete poštou (obyčejně) na adresu Leona Němečková, U Svobodárny 2460/5, Praha 9, 190 00 (+ kopii prosím mailem),

Věříme, že naše podpora v zastupitelstvu bude dostatečná, protože smysl tohoto projektu není v oblasti designu, ale někde jinde. Celou
záležitost včetně navazujících „designových zakázek“ necháme prověřit i státnímu zastupitelství, protože máme dostatečné důkazy,
které svědčí o činnosti jedinců s jinými zájmy.
Dbejte prosím na správné a úplné vyplnění petičního archu, zejména úplnou adresu a ruční podpis.
Zbývající řádky můžete vyplnit svými rodinnými příslušníky či dalšími podporovateli našeho projektu.

S pozdravem a přáním lepších dnů a hodně zdraví.

Mgr. Ing. Leona Němečková
Právní zástupce petice www.pid-neprebarvovat.cz
U Svobodárny 2460/5, 190 00 Praha 9
Tel. +420 605 235 359
E-mail: leona.nemeckova@email.cz

